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VIGTIGE DATOER:
12. april: Generalforsamling
19. april: Forårskoncert (husk tilmelding senest onsdag)
30. maj - 1. juni: skolebytte
16. juni: arbejdslørdag

Kære forældre.
Foråret står på spring, og vi kan – ifølge vejrprognoserne – se frem til
en lun og solrig weekend. De varmere temperaturer har også optøet
murerens mørtel, så stenene er ved at være sat på tilbygningen.
Sponsorløbet den 23. marts blev en stor succes. Samlet har
børnehavebørnene og skolens elever fået sponsorkontrakter for ca. 65.000 kr. Virkelig flot arbejde. Både
med kontrakterne men også på dagen, hvor der blev løbet, cyklet, grinet og hygget på tværs af årgange. Og
TAK for super opbakning fra jer alle – også de, der sponsorerede og hjalp til. Alle elever har fået
kontrakterne med hjem, så tjek tasken, så I kan se, hvor meget der skal indbetales. Elevrådet har været
samlet og udvalgt de større ting, som de ønsker. Så håbet er, at vi inden længe kan få nye ting indkøbt, der
skal opstilles på legepladsen.
Torsdag den 19. april kl. 18.30 er der forårskoncert. Kom og vær med om en hyggelig aften med god sang
og musik. 4. klasse står som altid for forplejningen.
Og husk også Friskolens årlige generalforsamling på torsdag den 12 april kl. 19.00.
I samarbejde med Tønning-Træden Musikforening får vi torsdag den 6. september kl. 16.30 besøg af Sigurd
Barrett, der vil lave sit show om ”Danmarkshistorien”. Så spred budskabet til venner og bekendte. Det
bliver vildt godt! Billetter sælges for 100 kr, og salget åbnes inden sommerferien. Vi skriver, når de kan
bestilles.
Med ønsket om en god weekend til jer alle.
vh
Thomas Kilsmark
Skoleleder

FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
Fra BB. I april mdr. har vi sat emnet "forår" på - men vi er i skrivende stund ikke helt på plads med, hvad vi
så vil stille op med foråret.
Et er til gengæld sikkert, vi flytter ud i foråret fra 1.maj, hvor vores ude måned periode starter. Det bliver
dejligt og helt sikkert kanon vejr.

Vi starter en ny svømmehals runde. Det bliver runder med "kun" piger eller drenge. Sara og Brit med
pigerne - Nikolaj og Chr. Ø med drengene. Hvem der skal af sted hvornår kommer på Intra.
I børnehaven er førskoleforløbet kommet godt i gang. Vi regner med, at fra midt i april starter børnene med
at være i BB en eftermiddag om ugen. Der kommer nærmere besked via opslagstavlen i garderoben.
Mette Bach, børnehaveklasseleder, kommer på besøg første gang d.16.april og skal være sammen med
førskole børnene der.
Mette vil desværre ikke kunne deltage sammen med før -skolen på deres hyttetur i maj, - Mette er med på
skolens skolebyttetur.
Vores forældreråd har været i gang med at indsamle sponsor penge, som skal dække busudgiften til en
fælles udflugt til Givskud Løvepark. Det er vi rigtig glade for og glæder os til turen d.2 maj.
Vi takker mange gange, - det er et virkeligt godt stykke arbejde.
Vores deltagelse i skolens sponsorløb fredag d.23.marts gik over al forventning. Vores børn løb sponsor
penge ind om formiddagen, - og der blev bare løbet igennem. Børnene er helt med på, at det er penge der
går til en bedre legeplads på skolen og de dermed også bidrager til noget fælles og til gavn for mange.
Mvh Yrsa

RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en beskreven rengøring
sammen med.
 Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på opslagstavlen i aulaen lige ved
indgangen til lærerværelse/kontor
 Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
 Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
 Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst op – gerne et par
dage i forvejen
15
Sarah, Sebastian,
Heidi og Morten Planck Pedersen
3144 1675
Martina
Blomhulevej 2
2922 7738
Sophie, Caroline
Linda Riis, Nørregade 68, Brædstrup
2077 2629
Christian Riis, Rylevej 7, Brædstrup
2060 0855
Albert
Bente Kjer, Vibevej 5
2124 2328
Leon Møldrup Kjer, Østerled 4
6043 3996
Laura, Jacob, Frida
Hanne Vølund og Carsten Rasmussen,
2644 1712
Østergade 50, Brædstrup
9215 5314
16
Rigmor, Kirstine
Annemette og René Balle
2990 1267
Kirstinelundsvej 3, Brædstrup
5122 3767
Mathilde
Maria Pedersen og Kristian Nielsen
2289 1920
Åvej 41, 8740 Brædstrup
2511 5046
Josefine
Laila Bilstrup, Tønningvej 15
2083 2080
Jan Bilstrup, Smedebakken 6
3071 4302
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Tom, Mie
Hanne og Jan Højmark
4089 0037
Skolebakken 10, 8740 Brædstrup
2562 0998
Julie
Annette Jensen og Jørn Damsgaard Jørgensen,
2213 1877
Holmedal 2, Voerladegård
22825319
Adam
Christina Olsen, Grumstedbjergvej 2
2043 1967
Claus Dennig Olsen, Troelstrupgade 1
2325 1251
18
Joakim, Johan
Stine og Jeppe Vestergaard
2871 1083
Lindeallé 27, 8740 Brædstrup
2441 4424
Julian
Birgitte Dürr og Mikkel Bolding
2539 1351
Gyden 2A
2064 1722
Sofus Søren, Sigurd,
Gitte og Tobias Løvstad
2547 1177
Soffie
Skolebakken 34, Brædstrup
2532 1326

